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     आज माझ्या मनात एक गुपि
त आहे.      ते आज पिदव�भर एका पिमत्रा�ारखं

 माझ्या�ोबत राहील. 

      रात्री मी ते गुपि
त माझ्या कुटंुपिबयांना �ांगेन.      
� आत्ता मला शहरात काही

  कामं करायची आहेत.



    माझं गाढव माझी गा�ी ओढतं.  आज     मला बऱ्याच पिठका�ी जायचं आहे. 

   रस्त्यांवर भर
ूर गद/ आहे.      प्रते्यकज� कुठे ना कुठेतरी जात आहे. 

        माझ्या�ारखंच प्रते्यकाला काही ना काहीतरी महत्त्वाचं काम करायचं आहे. 

      म्ह�ूनच कदापिचत इथे इतका गोगंाट आहे ! 







   �व5 प्रकारचे आवाज ,      कदापिचत जगातला प्रते्यक आवाज ह्या

   गोगंाटात पिम�ळलेला आहे –   ट्रक  आपि� गाढवं,  कार  आपि� उंट, 

  गाड्या आपि� ब�,   कुते्र आपि� घंट्या, आरोळ्या, हाका,   पिशट्ट्या आपि�

हशा,  �गळंच एकत्र! 

      माझाही एक आवाज आहे ह्या �गळ्यात ,    तो म्ह�जे माझ्या

  गा�ीचा आवाज -  करिरंक-करिरंक-रिरंक, करिरंक-करिरंक-रिरंक.   माझ्या

   गा�ीचा आवाज जर न�ता,       तर शहराचा आवाज आता आहे त�ा

न�ता. 

          ह्या �व5 आवाजांमधे्य मला मात्र �वा5त मोठ्याने ऐकू येतोय तो

      म्ह�जे माझ्या मनातल्या द�वून ठेवलेल्या गुपि
ताच आवाज,   

     ज्याबद्दल मी अजून को�ालाच नाही �ांपिगतलंय. 



     या �गळ्या आवाजांमधे्य को�ीतरी मला “अहमद! अहमद!”  अशी

   हाक मारलेली ऐकू येतेय.  आपि� त्या�ोबत    माझं नाव�ुद्धा या

     शहराच्या आवाजाचा एक भाग होत आहे.

  मला ह�न बोलावतोय.      तो त्याच्या गा�ीच्या फळीवरून झुकला

आहे.         त्याच्या गा�ीचे ठळक रंग रस्त्याच्या इतर रंगांमधे्य पिम�ळले

आहेत,         अगदी त�ेच ज�े शहरातले �गळे आवाज एकमेकांत पिम�ळून

 गेले आहेत. 





        माझ्या गा�ीचे खा� रंग हे �ुद्धा शहराचाच भाग आहेत.     गाढवाला जंु
लेल्या 
ट्ट्यांमधे्य माझ्या आव�ीचे-  

पिनळा, पिहरवा,     �ोनेरी अ�े रंग पिव�लेले आहेत.  ह�न        माझ्या हातात शेंगा आपि� नू�ल्�ची ताटली देत पिवचारतो, 

“    काय म्ह�तोय आजचा पिदव�, पिमत्रा?”

     मी खातो आपि� ह�न�ोबत त्याच्या गमती-    जमतीवंर आपि� गोष्टीवंर ह�तो.      �ंध्याकाळी घरी गेल्यावर त्या गोष्टी

  माझ्या कुटंुपिबयांना ऐकवतो.          
� आज �ंध्याकाळी मात्र मी त्यांना माझ्या गुपि
ताबद्दल �ांग�ार आहे.  आजच्या

    �ंध्याकाळ�ाठी मी ते �ांभाळून ठेवलंय.       आता ह�नच्या गा�ीवर दु�रा ग्राहक येतो आहे,    त्यामुळे मी त्याचा

 पिनरो
 घेतो.       आता पिदव�भराची कामं घाईने 
ू�5 करायला हवीत. 





       �गळ्यात आधी मी एका म्हाताऱ्या बाईच्या घरी जातो.       ती बऱ्याच वेळा
ा�ून माझी वाट बघत

अ�ेल. 

“अहमद! अहमद!”    ती मला हाक मारते. “        तू आज माझ्या चुली�ाठी इंधन आ�तो आहे�

का?”

    ती आ
ल्या खिख�कीतून वाकून बघते.    मी पितच्याक�े 
ाहून ह�तो.      मी त्या ज� आपि� मोठ्या

   बाटल्या उंच पिजना चढून,       वरच्या मजल्यावर राह�ाऱ्या म्हाताऱ्या बाईक�े 
ोहोचवू शकतो,  याचा

  मला अपिभमान आहे.        मी हे कष्ट करून माझ्या कुटंुबाला हातभार लावतो,    या गोष्टीचाही मला

 अपिभमान वाटतो. 







     नंतर मी आ�खी काही पिठका�ी जातो.       आता थकल्यामुळे मला 
रत भूक लागली आहे.    मी रोज दु
ारचं

   जेव� पिजथून पिवकत घेतो,          ती ग�द लाल आपि� पि
वळ्या रंगाची गा�ी मी शोधू लागतो.     ती गा�ी मला नेहमीच्या

पिठका�ी,     जुन्या इमारतीजवळ उभी अ�लेली पिद�ते.      मी भात आपि� शेंगा पिवकत घेतो,     आपि� त्या जुन्या पिभंतीच्या

  �ावलीत ब�ून जेवतो. 

    माझ्या वपि�लांनी मला �ांपिगतलं होतं,        की ती पिभंत एक हजार वर्षंS जुनी आहे.     ती पिभंत जेव्हा बांधली होती, 

       तेव्हा आमच्या आजोबांच्या आजोबांचे आजोबा�ुद्धा अजून जन्मले नव्हते.      मी आत्ता पिजला टेकून ब�लो आहे, 

        अशा अनेक जुन्या इमारती आपि� पिभंती माझ्या शहरात आहेत. 

         जेव� झाल्यावर मी काही वेळ पितथेच शांत
�े �ोळे पिमटून ब�तो.  शांत

      ब�ण्या�ाठी अ�ा थो�ा वेळ मी रोज काढावा     अशी माझ्या वपि�लांची इच्छा

अ�ते.    माझे व�ील अनेकदा म्ह�तात, “     जर आ
लं �ोकं शांत न�ेल,  तर

   �ोक्यात नु�ता कल्लोळ माजेल”.        त्यांनी मला शहरात रसे्त क�े शोधायचे ते

दाखवलं.        आता मी ज्या ज्या पिठका�ी ज� बाटल्या 
ोहोचवतो,   ती �गळी

    पिठका�ं मला त्यांनीच दाखवली होती. 





       आधी हे काम एकट्याने करण्याइतकी ताकद माझ्यात नव्हती.    तेव्हा मी फक्त

        गा�ीत ब�ायचो आपि� माझ्या वपि�लांना ज� बाटल्या उचलताना बघायचो.  एक

   पिदव� मी त्यांना म्ह�ालो,       की आता मी�ुद्धा हे काम करू शकतो.   त्यांनी 
ापिहलं

         की मी गा�ीतून एक ज� बाटली उचलण्याचा प्रयत्न करत होतो.     
� मी ती ज�

   बाटली उचलूच शकलो नाही!        ती उचलता आली नाही याची मला लाज वाटली. 

“   लवकर ताकदवान हो, ”     अहमद त्या पिदवशी व�ील मला म्ह�ाले.  तेव्हा

     
पिहल्यांदा त्यांच्या चेहऱ्यावर मला थकवा पिद�ला.    शहरातल्या इतर वयस्कर

    लोकांच्या चेहऱ्यावर पिद�त अ�े त�ा. 

“    तू लवकर ताकदवान हो, अहमद,”   व�ील 
ुन्हा म्ह�ाले, “    
� वयाने मोठा

   होण्याची घाई करू नको�.”  



       आता मी त्या जुन्या इमारतीच्या �ावलीत 
�लो आहे.      मला आमच्या शहराच्या बाजूने 
�रलेल्या

   रेतीच्या �मुद्राची आठव� येतेय.   वारा पिजथे
यSत जातो,     पितथे दूर
यSत वाळू 
�रलेली आहे. 

 व�ील म्ह�तात,      की वारा आ
ल्या�ोबत शहरभर रेती 
�रवतो.   आ
� वाळवंटाजवळ राहतो, 

            खरंतर आ
� वाळवंटाचाच एक भाग आहोत याची तो आ
ल्याला आठव� करून देत अ�तो. 

    ते म्ह�तात की आ
लं शहर,   एका बाजूला पिवस्ती�5,        मोठं वाळवंट तर दु�ऱ्या बाजूला एक मोठी

     नदी या दोन्हीचं्या मधे्य व�लेलं आहे.



“          आ
� वाळवंट आपि� नदी या आ
ल्या दोन पिमत्रांच्या मधोमध राहतो."  व�ील म्ह�ाले. 

     जगभरातील लोकांना आ
ल्या शहराबद्दल मापिहती आहे.    जगभर आ
ल्या शहराचं - "कैरो"  चं

  नाव घेतलं जातं.    आ
ल्या महान नदीचं -"नाईल"     चं �ुद्धा नाव घेतलं जातं.  

“    आ
ल्या वाळवंटाचं नाव काय?”   मी पिवचारलं.

      उत्तरादाखल वपि�लांनी खांदे उ�वले आपि� ते ह�ले. “      उष्ण वारे आ
ल्या वाळवंटाला घर

मानतात.”



     वपि�लांनी स्वतः कधीच वाळवंट ओलां�लं नाही.      
� शहरात अ�े उंटांचे कापिफले

        आहेत ज्यांच्या मालकांनी वाळवंट बऱ्याच वेळा 
ार केलं आहे.     अगदी त�ंच जशा होड्या

  नदी 
ार करतात. 

           मी पिभंतीला �ोकं टेकून या �गळ्या गोष्टीचंा आपि� माझ्या गुपि
ताचा पिवचार करतो.  
�

         घरी 
रत जायच्या आधी मला माझी कामं 
ू�5 करायची आहेत. 





       �वा5त आधी मी माझ्या च
लेत भरलेली वाळू झटकतो.     माझे व�ील म्ह�तात त�ं

          वाळू हा�ुद्धा शहरातले आवाज आपि� रंगां�ारखाच आमच्या दैनंपिदन जगण्याचा भाग

आहे.            
ुढच्या थांबायच्या पिठका�ी जाताना वाटेत मला एक मुलगा बे्र� घेऊन जाताना

पिद�तो.         एका खिख�कीतून एक मुलगी दोर बांधलेली टो
ली खाली �ो�ते.  

    मुलगा त्या टो
लीत बे्र� ठेवतो.     माझ्या�ारखंच त्यालाही रोज बऱ्याच

  घरांमधे्य जावं लागतं.     
� मी जे काम करतो,    ते करण्याइतकी ताकद

 त्याच्यात नाही.       माझ्या ज� बाटल्यां�ाठी को�ी खिख�कीतून टो
ली

  खाली �ो�त नाही!     मी जेवढं वजन खांद्यांवर उचलतो,    तेवढं वजन दोर

   लावून उचलताच ये�ार नाही. 







      मग मला गुलाबाचं �रबत पिवक�ाऱ्या मा��ाचा आवाज, 

     तो स्वतः पिद�ायच्या आधीच ऐकू येतो.    तो रस्त्यावरून

    चालताना दोन क
 एकमेकांवर वाजवतो,    जे�े करून लोक

      त्याचा आवाज ऐकून �रबत प्यायला त्याच्याक�े येतील. 

   मी त्याला बघून ह�तो.   तो न ह�ता   माझ्याक�े नु�ताच

बघतो.    आम्ही दोघे एकमेकांक�े बघतो.    आम्हाला माहीत आहे

        की आम्ही दोघेही एकाच पिदव�ाशी आपि� एका शहराशी

 जो�लेले आहोत.  

      मी त्याच्याक�ून गुलाबाचं �रबत पिवकत घेत नाही,  
�

        त्याला बघून मला वातावर�ातल्या प्रचं� उष्णतेची आपि� मला

    तहान लागलेली अ�ल्याची जा�ीव होते.     मी गा�ीत ठेवलेल्या

   
ाण्याच्या बाटलीतलं 
ा�ी पि
तो.    मी नेहमी गा�ीत

   माझ्या�ोबत 
ाण्याची बाटली ठेवतो.



               मुझेबहुतसी जगहों पररुकना हैऔरफि�रवहां परसकरी सीफि�यों परभारी
    बोतलों को लेकरच�ना है.            उसकामकोख़त्मकरनेकेबादमैं फि�रसेअपनी
  गाड़ी में चलँूगा.  मेरी गधा-  – गाड़ी करिरंक-करिरंक-रिरंक, करिरंक-करिरंक-   रिरंककी

    आवाज़करती हुईआगेब�ेगी. 
     आजका फिदनबहुतलम्बा खि0ंचा.         शायदआजपरिरवारकेलोगों कोअपना राज़
       बतानेका मुझेकोईमौका ही नहीं फिमले.          परमुझेयहभी पता हैफिकयहफिदन
  भी गुज़रजाएगा,        औरफि�रकोईअच्छामौका दुबारा ज़रूरआएगा. 

            मला अजून बऱ्याच पिठका�ी थांबायचं आहे आपि� मग पितथले अरंुद पिजने ज�

   बाटल्या घेऊन चढायचे आहेत.       त्यानंतर मी 
रत माझ्या गा�ीत येऊन ब�ेन.  गा�ी

करिरंक-करिरंक-रिरंक, करिरंक-करिरंक-  रिरंक    आवाज करत 
ुढे जाईल.

   आजचा पिदव� खू
 लांबला.        कदापिचत आज मला माझं गुपि
त �ांगायची �ंधी

 पिमळ�ारच नाही.         
� मला माहीत हे आहे की हा पिदव� �रेल,    आपि� मग मला

      गुपि
त �ांगण्या�ाठी दु�री एखादी �ंधी नक्की पिमळेल. 







   शेवटी मी घरी 
ोहोचतो.         �ूय5 मावळला आहे आपि� �गळीक�े ग�द अंधार झाला आहे. 

         या अंधारात 
ांढऱ्या आपि� काळ्या धाग्यांमधे्यही फरक कर�ं अवघ� होईल. 

     आईने आधीच घरात कंदील लावले आहेत.      �गळेज� माझ्या 
रतण्याची वाट बघत आहेत. 

 पिदव�भरातल्या गमती-      जमती �ांगायच्या ऐवजी मी त्यांना म्ह�ालो, “  हे बघा,   मला तुम्हां

  �गळ्यांना काहीतरी दाखवायचंय.”

     आता गुपि
त �ांगायची वेळ आली आहे.      त्याआधी मी एक मोठा श्वा� घेतो. 





“  हे बघा,”  मी म्ह�ालो. “बघा,     मी माझं नाव पिलहू शकतो!”

 अहमद



           मी माझं नाव 
ुन्हा 
ुन्हा पिलपिहतो आहे आपि� �गळेज� मला पिलपिहताना

 बघत आहेत.           मला अ�ं वाटतं की माझ्या नावाचा उच्चार केल्यावर ते लगेच

 पिवरून जातं,       त्या
ेक्षा आता ते जास्त काळ पिटकून राहील.   कदापिचत ते

  शहरातल्या जुन्या इमारती�ंारखंच,    हजारो वर्षंाS
यSत पिजवंत राहील. 
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